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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Matéria e energia. 

Objetos do conhecimento: Ciclo hidrológico e consumo consciente. 

 

Chuva ácida 

 

A chuva ácida é um problema ambiental típico de 

países industrializados e em desenvolvimento, como Brasil, 

México e China. Representa as chuvas ou quaisquer formas 

de precipitação que apresentem elevadas concentrações de 

ácidos. 
 

A chuva ácida pode ter origem natural ou antrópica: 

1. Natural: os vulcões são agentes naturais que favorecem a formação de chuva ácida, pois 

lançam gases, partículas e compostos de enxofre e poeira na atmosfera. Os processos 

biológicos que se realizam no solo, pântanos e oceanos também são agentes que podem 

desencadear chuva ácida. 

2. Ação antrópica: atividades industriais, queima de combustíveis fósseis por transportes, 

fábricas e usinas termoelétricas emitem grande quantidade de gases poluentes na 

atmosfera, os quais podem desencadear a formação de chuva ácida. 

 Origem de alguns gases que compõem a chuva 

ácida: 

 Combustão de derivados do petróleo; 

 Fumaça de cigarros; 

 Indústrias de vidro; 

 Fundições de metais pesados; 

 Indústrias de fertilizantes. 
 

A chuva ácida pode causar danos aos solos, tornando-os acidificados. A contaminação do 

solo pode alcançar recursos hídricos, como lençóis freáticos, rios e lagos.  

A vegetação também é afetada pela chuva ácida. Estudos indicam que a acidez prejudica o 

desenvolvimento das plantas, fazendo com que apresentem lentidão em seu crescimento, podendo 

até morrer. A superfície das folhas é rompida, ocasionando seu empobrecimento nutricional e 

fazendo com que a vegetação se torne suscetível a doenças e pragas. Além disso, as raízes 

crescem com lentidão, dificultando o transporte de nutrientes. A chuva ácida pode ainda afetar 

plantações, prejudicando colheitas e trazendo diversos prejuízos sociais e econômicos. 
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A chuva ácida afeta também a saúde dos seres humanos. O acúmulo de dióxido de enxofre 

no organismo pode provocar doenças respiratórias. Além disso, a ingestão de água acidificada pode 

causar doenças. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/chuva-

acida.htm#:~:text=Toda%20chuva%20possui%20um%20pouco,pH%20inferior%20a%205%2C5.  

Imagem: freepik.com | Acesso em 02/09/2020 

 

Compreendendo os significados 

 Ácido: 

Composto de hidrogênio, cuja dissolução na água resulta em íons H+, que age sobre as bases 

e sobre numerosos metais, formando sais pela substituição, pelo metal, do hidrogênio que 

entra em sua composição. 

 Enxofre: 

Elemento químico insípido e inodoro, de cor amarelada. 

 Combustível fóssil: 

São combustíveis formados por meio de processos naturais, como a decomposição de 

organismos mortos soterrados. Os combustíveis fósseis contêm alta quantidade de carbono, 

usados para alimentar a combustão. São usados como combustíveis, o carvão mineral, gás 

natural e o petróleo. 

 Processo biológico: 

São aqueles que são vitais para um organismo viver e que moldam suas capacidades para 

interagir com seu ambiente. Os processos biológicos são feitos de muitas reações químicas 

ou outros eventos envolvidos na persistência e transformação das formas de vida. 

 Acidificado: 

Que manifesta caracteres de ácido. 

 Combustão: 

Ação ou efeito de combustar, de queimar, de provocar fogo. 

 Fundição/fundir: 

Passar do estado sólido para o líquido; derreter. 

 Nutricional/nutrir: 

Fornecer alimento, alimentar, sustentar. 

 Suscetível: 

Que sofre impressões ou alterações com facilidade; que pode ser alvo de agentes externos; 

passível. 

Fontes: dicio.com.br e https://pt.wikipedia.org/ 
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Agora é com você: 

 
1- Explique o que é chuva ácida: 

  

  

  

 

 

2- A chuva ácida pode ter origem natural ou antrópica. Identifique as características descritas 

a seguir e classifique-as corretamente: 

 

1- Natural 

( ) Atividades industriais, queima de 

combustíveis fósseis por transportes, fábricas e 

usinas termoelétricas emitem grande quantidade de 

gases poluentes na atmosfera, os quais podem 

desencadear a formação de chuva ácida. 

2- Ação antrópica 

( ) Os vulcões são agentes naturais que 

favorecem a formação de chuva ácida, pois lançam 

gases, partículas e compostos de enxofre e poeira à 

atmosfera. Os processos biológicos que se realizam 

no solo, pântanos e oceanos também são agentes que 

podem desencadear chuva ácida. 

 

 

3- Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro a seguir: 

 

hídricos – solos – lagos  

 

A chuva ácida pode causar danos aos _________________________, tornando-os acidificados. A 

contaminação do solo pode alcançar recursos _______________________, como lençóis freáticos, 

rios e _________________. 


